Bekijk de webversie

Werk aan de winkel
5 jaar geleden opende het Restauratie Center zijn deuren. In deze 5 jaar hebben wij niet stil
gezeten en is het nu tijd om verder te groeien en te ontwikkelen. Dit houd in dat wij op dit
moment bezig zijn met een verbouwing en kleine reorganisatie binnen onze ateliers.Tijdens
deze verbouwing ontdekken we steeds hoeveel mooie meubels en objecten wij in de afgelopen
periode hebben gekregen, gekocht en verzamelt. Maar helaas, ook wij kunnen niet alles
bewaren. Vandaar dat wij een opruimingsverkoop houden.
Opgeruimd staat netjes
Tijdens deze opruimingsverkoop bieden wij de mogelijkheid
om prachtige orginele meubelen, prenten, etsen, schilderijen,
kroonluchters en nog veel meer moois te kopen tegen een
zeer gereduceerd tarief. Daarnaast gaat 10% van
de opbrengst naar Stichting Gelukspoppetje.
De opruimingsverkoop zal plaatsvinden op zaterdag
15 september as. op de Langestraat 69 te Hilversum.
U bent dan vanaf 11:00 uur van harte welkom.

Met een klein beetje geluk
Stichting gelukspoppetje bied hulp en ondersteuning aan
kleinschalige en lokale projecten in Zuid-Afrika. Zoals Khanya
Hospice in Umkomaas, Zuid Afrika. Dit hospice zet zich, via
een “home based care” programma in voor terminaal zieke
patiënten (volwassenen en kinderen). Het team van Khanya
Hospice verzorgt meer dan 600 patiënten per maand, in
verschillende stadia van kanker en HIV/aids, in hun eigen
huis.
De patiënten wonen in de arme, rurale gebieden rondom
Durban en leven vaak in erbarmelijke omstandigheden. De caregivers van Khanya Hospice
moeten soms kilometers lopen om de huizen van patiënten te bereiken en werken met patiënten
in onhygiënische omstandigheden. De teamleden van Khanya Hospice helpen de patiënten
door naar hen te luisteren, advies te geven over medicijngebruik en helpen bij de dagelijkse
verzorging, zoals wassen en schoonmaken.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@restauratie-center.nl toe aan uw adresboek.

